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Styremøte i Seilflyseksjonen 8. juni 2016 
Skypemøte 

Møte 03/16 
 

Møtet begynte kl 18:00 

 

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder) 

  Tom Arne Melbostad    

Jon Vedum 

Jarle Mathisen 

Håvard Gangsås 

Johann Normann 

Marit Lindstad (protokoll) 

Steinar Øksenholt 

 

Meldte forfall: Kato Kvitne, Martin Bjørnebekk 

  

Sak 12/16 Godkjenning av referat fra siste møte 

 

Protokollen fra møte 02/16 i april ble gjennomgått. 

  

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 13/16 Info fra seksjonen 

 

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte: 

 Driften ved ORS viser et resultat tett opp mot budsjettert. 

 Medlemstallene har gått litt ned. 

 Antall lisenser varierer fra år til år, så tallene er ikke urovekkende slik de foreligger 

ved utgangen av mai. 

 Tildeling av ungdomsmidler (aktivitet) tar lang tid. En del aktiviteter er allerede 

gjennomført i S/NLF – ref Juniorsamlingen i april. 

 Idrettsregistreringen er viktig for både forbund, seksjon og klubber. Klubbene 

forventes å følge opp dette selv, men NLF overvåker situasjonen. I seksjonen 

forventer tilskudd som tidligere. 

http://www.nlf.no/
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 Forberedelser til Luftsportsuka pågår, Egil Roland er kontaktperson. Kurset Acro-intro 

er fullbooket. Team er satt for å tilby seilflyturer, acroturer, Topless, TMG fra Gauldal 

og seilflytur med startmetode vinsj. 

Pr. i dag er det 250 påmeldte. 

Det er gjort avtale om overnatting på Elverum Folkehøgskule som tilskudd til ORS sin 

kapasitet og det settes opp shuttlebuss.  

 De neste terminfestede aktiviteter er i prosess;  

o Strekk-kurs  

o NM sportsklasse har 6 påmeldte og kan ta flere. 

o I-kurs. Alle kandidatene går videre etter opptaket. 

o NM FAI og Nordisk.  Behov for å diskutere fremtidigheten av Jr. Nordisk som 

arrangement så lenge supporten fra de ulike nasjonen er så liten. Tas med til 

nordisk møte i september 

 Håvard Gangsås blir på ORS i 3 uker når Steinar Øksenholt har ferie.  Marlies skal 

avvikle 14 dagers ferie i same periode. 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

 

Sak 14/16 Grunnkurs på Starmoen 

Sommerens grunnkurs I er oppsatt 18 -25. juli, og grunnkurs II 15-21. august.  Som et forsøk 

på å øke andelen jenter til seilflysporten, inviteres spesielt jenter som tidligere har deltatt på 

Forsvarets jentesamling, fortrinnsvis til grunnkurs II.  Det er gjort avtale med instruktørene. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen v/Steinar Ø sender ut invitasjoner. 

 

Sak 15/16 Status/tiltak PR og rekruttering, oppfølging 

 

Tom Arne har sørget for at sentral seilflyside «bli seilflyger.no» er blitt opprettet. Tenkt som 

rekrutteringsside. Den gamle siden «bli pilot» ledes til den nye siden. Linker er tenkt flyttet så 

de peker mot den nye siden. 

 

Siden kan håndtere påmeldinger, og da er det enkelt for Steinar å oversende info om kurs som 

Tom Arne kan legge ut. 

 

Vedtak: 

Tom Arne sørger for at den nye Web-siden ferdigstilles.  

 

Sak 16/16 Gjennomgang av høstens aktiviteter 

 

Tillegg til terminlisten ble notert. 

- Nordisk møte 9-11/9. Aktuelle saker å ta opp vil være Nordisk Jr og Grand Prix. 

Håvard deltar i tillegg til Steinar og Arne. Åpent for deltagelse av flere 

styremedlemmer. 

- Svedanormøte avholdes siste torsdag i oktober. 

- Seilflydagen i august gjenoppfriskes. Det er ønskelig at alle klubber deltar. 

 



   

 

 3 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

 

Sak 17/16 Status seilflykonferansen 

 

Invitasjon med kobling til påmelding er lagt ut på nettet. 

Medlemmenes ønsker for strategien må komme fram i løpet av samlingen – «til inspirasjon». 

Det gjenstår å velge/utpeke konfransier. 

Tillitsvervene.  Det må informeres om valget som skal gjennomføres neste år.  

 

Vedtak: 

Styret oppfordrer medlemmene til å melde seg på årets seilflykonferanse. 

Arbeid med programmet fortsetter. 

 

 

Sak 18/16 Terminliste 2017, oppstart 

Samarbeid med Avinor/Forsvaret om høydeflyvingsbokser og luftrommet i Østerdalen tilsier 

at vi har frist 1. november for å melde inn aktiviteter for 2017. Dette vil bli presentert på 

seilflykonferansen. 

 

Vedtak: 

Arne kontakter komitelederne for å få med innspill til aktiviteter neste år. 

 

Sak 19/16  Eventuelt 

 

 Hytter 

Det har kommet en konkret henvendelse om framleie vedr hytter på ORS. 

Seilflymiljøet har selv egnede folk som kan vurdere planene. 

Lokal reguleringsplan, skisseplan må settes opp. 

Frist for styret 24/8 til å mene noe om saken. 

Planene må forankres med generalsekretær og president.  

 

Vedtak: 

Daglig leder ser på henvendelsen og gjør vurderinger sammen med Nils 

Skinnarland og Håvard Gangsås 

 

 GP 

Flere meninger om arrangementet gjør at en gjennomgang/evaluering vil være nyttig 

for å finne fram til hvordan positiv konkurranseflyging skal foregå i fremtiden. Det er 

også et mål å få med flere deltagere. UKK starter arbeidet med konkurransepilotene og 

de sender en oppsummering til styret. 

 

Vedtak: 

Styret avventer en tilbakemelding fra UKK. 
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Neste møter: 

24. august 

9. oktober konferanse 

5 – 6 november strategisamling 

14. desember 

 

 

 

Møtet ble avsluttet 20:00. 
 


